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L’
alcaldable de Compro-
mís X La Seu, Òscar Or-
deig va completar ahir 
la ronda de contactes 

amb els altres grups municipals de 
l’Ajuntament urgellenc per «explo-
rar possibles pactes per garantir la 
governabilitat de l’Ajuntament i po-
der afrontar els reptes de futur amb 
garanties». Ordeig els va proposar 
un govern d’unitat per unir esfor-
ços per un projecte de futur per a la 
ciutat».

D’aquestes reunions amb la res-
ta de formacions que van obtenir re-
presentació a les eleccions munici-
pals (Junts per la Seu, ERC i la CUP), 
Ordeig en va destacar que han ana-
litzat els diferents programes elec-
torals i hi han trobat «nombroses 
coincidències i propostes positives 
per la Seu que facilitarien un gran 
acord de ciutat». Des de Compromís 
van concloure que «caldria aparcar 
el partidisme i pensar en la Seu, per 
abordar un pacte de ciutat que fes 
possible una entesa entre tots els 
partits i tirar endavant els projectes 
necessaris per canviar la dinàmica 
actual».

Ordeig va valorar «molt positiva-
ment» les converses dutes a terme 
fins ara i va agrair «la predisposició 
i les propostes aportades de tots els 

EL PERIÒDIC

LA SEU D’URGELL

Compromís proposa un 
govern d’unitat a la Seu

@PeriodicAND

ELECCIONS MUNICIPALS 
RADIOSEU

33 L’alcaldable de Compromís X La Seu, Òscar Ordeig.

portaveus». Per això, el cap de llista 
de Compromís va avançarque segui-
rà «mantenint contactes i reunions 
per trobar punts d’acord que per-
metin sumar esforços des de les dife-
rents sensibilitats dels nous equips 
escollits al nou consistori».

Per la seva banda, ERC de la Seu 
d’Urgell va considerar prioritari «esta-
blir les negociacions i redactar el pro-
jecte per la construcció d’una nova 

residència i pisos assistits per la gent 
gran», com a condició per arribar a 
possibles acords de govern a l’Ajun-
tament. A banda d’aquests punts, els 
dies anteriors ERC també va expres-
sar que per arribar a qualsevol acord 
veuen imprescindible una condem-
na «ferma» de l’actual existència de 
presos polítics i exiliats, juntament 
amb el reconeixement formal del dret 
d’autodeterminació de Catalunya. H

Ordeig considera que cal 
«obrir una nova etapa»  
i trobar «punts d’acord»

ECONOMIA I EMPRESA

La 30a edició de la Trobada Empresa-
rial al Pirineu començarà avui, a par-
tir de les 15.30 hores, i es preveu que 
compti amb la participació de més de 
sis-cents empresaris assistents i vint 
experts. El divendres 7 de juny, a les 
9.00 hores, el M. H. president de la Ge-
neralitat de Catalunya, Quim Torra, 
inaugurarà les Jornades, que el mi-
nistre de Foment en funcions del Go-
vern espanyol, José Luis Ábalos, clau-
surarà el mateix dia a les 19.30 hores. 
La Trobada Empresarial al Pirineu es 
consolida com una de les jornades 
econòmiques amb més participació 
de Catalunya. En aquesta edició, la 
Trobada incorporarà una APP, a la 
qual tots els assistents tindran accés i 
des d’on podran seguir totes les infor-
macions sobre el desenvolupament 
de la Trobada al moment. A més, des 
d’aquesta plataforma, es podrà pun-
tuar i valorar els participants, plante-
jar preguntes als ponents i, fins i tot, 
interactuar amb la resta dels profes-
sionals presents a les jornades. H

Comença la 
30a Trobada 
Empresarial al 
Pirineu
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